
Lumivalakiat

IIN KUNNAN VIRALLINEN TAPAHTUMATIEDOTE JAKELU IIHIN JOKATALOUTEEN 

La 19.3.2016 klo 10-15

Iin

Iin Rantakestilä
KÖPI 

16

10.00 Stella Pelle avvaa tapahtuman virallisesti
10.15 Taikuri Alfrendo essiintyy
10.00 - 14.00 Iin kunnanmestaruuspilikit. Sarjat: M, Mv60, N, Nv60, Nu 16v. 
10.00 - 14.00 Ylleiset pilikkikisat. Sarjat: M, Mv60, Nv60, N, Nu 16v. 
11.00-12.30 Liukurimäkikisat – kaikki lapsukaiset palakitaan kultasella mitalilla
11.30 Stella Pelle ja Los Karvakuonos show
12.00 Taikuri Alfrendo essiintyy
12.30 Menestyneitten urheilijoitten palakitteminen
12.45 Stella Pelle ja Los karvakuonos show
13.30 Ämpäripalloturnaus
14.00 Taikuri Alfrendo essiintyy 
14.30 Pilikkikilipailujen palakintojen jako-operaatio

Koko tapahtuman ajan yhteisymmärryksessä kävijöitä palavelevat:
- Mähösen poika esittellee miten rispiikolffia nakataan klo 10-15
- Lumikenkäilyä saa kokkeilla kaikki klo 10-15 
- Lions Clubin kansainväline tarkkuussahhauskilipailu klo 10-15
- Ylirannan Ratsutila järijestää talutusrattastusta klo 12-14
- Iin Meriseuran Lätty-/makkarakahavila klo 10-15
- Lions Ladyjen Kaakaokahavila ja kuumia koiria klo 10-15
- Myytävänä Erä-PataPoikien paikanpäällä kokkaamaa keittoa alk. klo 11 
- Etsivät maalailevat muksujen nappelit uuteen uskoon klo 11-14
- Kalahautomolla klo 11-13 silimäpisteasteella olevaa mätiä, eläviä nahkisia
- Kalankäsittelytilalla klo 11-13 kalamyyntiä ja -tuotteita  
   Tolosen Risto kerto, että on pikkune säävarraus - nähtäväksi jää :) 
- Avvoimet ovet Iin Meripelastajien pääkonttorilla Rantakestiläsä
- Köpi Maskotti palloilee mäenjuurella Muumilaaksosa ja jakkaa mitalleja
- Julukisuuvesta tutut Stella Pelle ja Haitaristi Pertti Haipola essiintyvät
- Kuopion oma poika - maakinen Taikuri Alfrendo taikoo ihimeitä
- Los Karvakuonos viihyttää alueella olijoita klo 11-13
- Aallon Tapanin Makkeiskoju on parkisa Varikon pihalla
- Patelan herrat ohojaapi liikennettä parkkipaikoille
- ÄsPeeÄrrän Iin osaston porukka antaa tarvittaessa ensiapua
- Teltat pystyttävät ja purkavat Ii-instituutti ja Iin kalamiehet 

OHOJELMA

HOX! Lähin pankkiautomaatti on sitte Iin Haminalla, joten kätteistä mukkaan!

Pilikkikisoihin osallis-

tumismaksu on 10€/5€. 

Tavarapalakinnot 

voittajille.

#IiHappens

 
H

U
O

M
IO

! 
 

P
e

ri
n

te
is

e
t 

L
a

s
te

n
 H

ii
h

to
k

is
a

t 
 

K
u

iv
a

n
ie

m
e

n
 a

s
e

m
a

n
  

u
rh

e
il

u
k

e
n

tä
ll

ä
 p

e
 1

8
.3

.2
0

1
6

  
k

lo
 1

7
.3

0
. 

Jä
rj

e
s

tä
ä

 K
u

iv
a

n
ie

m
e

n
 Y

ri
tt

ä
jä

t 
ry

 

Lisätietoa rimpauttamalla  

Ii-instituuttiin 

Riitalle p. 050 3950 305 tai 

Pekalle p. 050 3950 392
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Stella Klovni tuo mukanaan Laulukakun

Stella Klovni saapuu jälleen 
viihdyttämään lapsia ja lap-
senmielisiä Iin Lumivalakiat 
tapahtumaan 19.3. Iin Ranta-
kestilään. Stella kertoo että 
kevät on mennyt rauhallises-
ti, keikkoja on tulossa Mik-
keliä myöten.

- Nyt ei ole ollut kovin 
monia keikkoja, mutta kei-
kat ovat olleet sitäkin muka-
vampia. Olen käynyt muu-

tamalla älyttömän lystillä 
päiväkotikeikalla, joissa mi-
nulla on ollut mukanani uusi 
Lasten Laulukakku. Sitä ei 
voi syödä, mutta sieltä put-
kahtelee kaikenlaisia tuttuja 
lastenlauluja, Stella kertoo.

Hän on myös laatinut 
vauhdikkaan koreografian 
esityksen mausteeksi. Stella 
aikoo ottaa Laulukakun mu-
kaansa myös Lumivalakiat 

Tänäkin vuonna Lumivalakeille lapsukaisia viihdyttämään saadaan Stella Klovni. Hän oli myös viime vuonna läsnä tapahtumassa.

tapahtumaan. Laulukakku 
on iiläisen taiteilijan Sanna 
Koiviston toteuttama.

Stella Klovnin takaa löy-
tyy sirkustaiteilija ja ohjaaja 
Anna-Kaisa Järvi, joka ker-
too että kevät on ollut hänel-
lekin mitä mainiointa aikaa 
ulkoilla:

- Keväällä varsinkin pitää 
nauttia ulkoilusta, eikä vain 
istuskella koneella ja pelien 

ääressä. Minulla on mukava 
koira, joka vetää perässään ja 
sen kanssa on lystiä ulkoil-
la. Lisäksi kannattaa ottaa 
ilo irti hiihtoladuista, pulk-
kamäistä ja luisteluradoista, 
joita löytyy varmasti moni-
en kotien läheltä, Anna-Kai-
sa kannustaa.

Anna-Kaisalla on kevääl-
lä meneillään monta kult-
tuuriprojektia. Huhtikuun 

17. päivänä ensi-iltansa saa 
Lumikki -lastennäytelmä 
työväentalolla. Lavalla näh-
dään sekä nuoria että muu-
tama varttuneempikin näyt-
telijä. Lisäksi työn alla on 
3.4. ensi-iltansa saava Elä-
mänlangat lausuntaesitys 
sekä heinäkuussa kotiseutu-
viikolla nähtävä Hiirenlouk-
ku -jännitysnäytelmä. 

Taikuri Alfrendon 
esityksessä naurutakuu
Lumivalakiat -ulkotapahtu-
massa lapsia viihdyttää Tai-
kuri Alfrendo, jonka esityk-
sissä yhdistyvät taikuus, 
huumori ja sanoma elämän 
tärkeistä asioista. Koko per-
heelle sopivan settinsä päät-
teeksi Alfrendo on luvannut 
taiteilla ilmapalloista yllä-
tyksiä lapsille.

Kahdeksan vuotta taiku-
riyrittäjänä toimineella Juk-
ka-Tapio Keräsellä on ta-
kanaan 1600 keikkaa sekä 
teatteri-ilmaisun ohjaajan 
ammattipätevyys.

Esiintymisareenoina toi-
mivat päiväkodit, koulut, 
kirjastot, seurakunnat ja mo-
nenlaiset kokoperheen ta-

pahtumat sekä myös aikuis-
ten tilaisuudet. Teatterillinen 
ote näkyy Alfrendon esityk-
sissä ja vuorovaikutukselli-
suus on tärkeä osa esitysten 
dramaturgista rakennetta. 

Kiuruvedeltä lähtöisin 
olevan taikurin työaluetta 
on koko Suomi. Hän asus-
telee Kuopiossa, mutta kei-
kat ovat silti samanhintai-
set kaikille, Nuorgamista 
Hankoon. Lisäksi taikuri lu-
paa esityksiinsä nauruta-
kuun: jos ketään ei naurata, 
järjestäjä saa rahansa takai-
sin. Jukka-Tapio kertoo, ettei 
vielä kertaakaan ole moiseen 
tilanteeseen jouduttu.

Moottorisaha palkintona leijonien 
tarkkuussahauskisassa

Leijonapuolisoilla on entiseen tapaan myyntipiste, josta saa ostaa muun muassa hot dogeja, kaakaota ja makeisia. Kuva viime 
vuoden tapahtumasta, Jenny Kärki.

Iin leijonille Lumivalkeat ta-
pahtumaan osallistuminen 
on muodostunut jo perin-
teeksi. 

Tänä vuonna he järjestä-
vät tapahtumassa tarkkuus-
sahauskisan, jossa tuoreista 
koivupölkyistä on tavoittee-
na sahata 1320 gramman pai-
noinen pätkä. Voittona on 
lähinnä oikean painoisen 
pökäleen sahanneelle uusi 
Husqvarna moottorisaha. 
Sahauksen voi tehdä sähkö-

sahalla tai käsisahalla. Sa-
hauspalvelukin löytyy tar-
vittaessa, eli vähimmillään 
tarvitsee osoittaa vain kat-
kaisupaikan sekä maksaa 
kymmenen euron osallistu-
mismaksu, joka käytetään 
kokonaisuudessaan lahjoi-
tuksiin nuorisolle ja vanhuk-
sille Iin alueella. 

Leijonapuolisoilla on 
myyntipiste, josta saa ostaa 
muun muassa hot dogeja, 
kaakaota ja makeisia. 

Runsaasti  
lahjoituksia
Iin leijonat lahjoittivat viime 
vuonna 12 000 euroa nuoril-
le ja ikäihmisille. Vanhuksil-
le lahjoitettiin muun muas-
sa 75 kappaletta turvaliivejä, 
jota lahjoitusta olivat tuke-
massa myös LähiTapiola ja 
Kärkkäinen. Koululaisille 
luovutettiin stipendejä ja ur-
heilun harrastajia tuettiin eri 
tavoin. 

Lahjoitettavien varo-
jen kokoamisessa parhaiten 
tuotti lions-arpajaiset. Lisäk-
si tehtiin ja myytiin sauna-
vihtoja sekä haettiin metsäs-
tä joulukuuset, jotka myytiin 
torilla. Samalla oli myös lo-
hien painon arvauskisa. 

Hannu Pakonen, LC Ii
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Iin kunnan uutena hallinto-
johtajana aloitti helmikuun 
alusta Annastiina Junni-
la. Hänelle Iin kunta oli tut-
tu luottamushenkilön roo-
lin kautta, johon hän päätyi 
vuoden 2012 kuntavaalien 
jälkeen. Edellinen virka Jun-
nilalla oli Raahen kaupungin 
henkilöstöpäällikkönä. 

- Hallintojohtajan työssä 
on paljon mielenkiintoista 
asiaa. Työssä on paljon tut-
tuja asioita henkilöstöpuo-
lelta, mutta myös paljon uut-
takin. Työhakemuksessa oli 
kuvattu juuri sellaisia teh-
täviä, joita olen haaveillut 
saavani tehdä ja joihin olen 
koulutuksellani tähdännyt, 
Junnila kertoo.

Hallintojohtaja toimii hal-
lintopalveluiden päällikkö-
nä ja vastaa talous- sekä hen-
kilöstöhallinnosta, näihin 
liittyvien asioiden valmiste-
lusta sekä valtuuston ja hal-
lituksen asioiden valmiste-
luista. Lisäksi hallintojohtaja 
vastaa henkilöstöjaoston ja 
yhteistyöryhmän asioiden 
valmistelusta sekä esittelys-

Uuden hallintojohtajan lapsuuden maisemat Iissä
tä. Hallintojohtaja toimii tar-
vittaessa myös kunnanjohta-
jan sijaisena.

- Työssä on paljon haas-
teita ja kehityskohtia, joihin 
pureudutaan pikkuhiljaa. 
Yksi päivä kerrallaan ja yh-
teistyötä tehden, sillä kunta-
organisaation pyörittäminen 
ei ole vain yhden ihmisen ta-
kana, Junnila toteaa.

Alun perin Junnila kou-
luttautui humanistiksi vies-
tintä- ja museoalalle. Vuon-
na 2014 hän valmistui 
kauppatieteiden kandidaa-
tiksi. Koulutukseen kuu-
lui myös hallintojuridiikkaa 
sekä johtamista. Koko työko-
kemuksensa hän on huma-
nistitaustastaan huolimat-
ta tehnyt kunnallishallinnon 
puolella.

- Olin hyvin innostunut 
hakemaan virkaa, sillä työ 
sijaitsee vieläpä kotikunnas-
sani, Junnila kertoo.

Viimeiset viisi vuotta Iis-
sä asuneen Junnilan juuret 
ovat vahvasti Iissä, sillä hä-
nen elämänsä vaiheet kul-
minoituvat usein juuri Iin 

Rantakestilään. Hänen isän-
sä on jokisuistosta kotoi-
sin ja työskennellyt uitossa, 
kuten muutkin suvun mie-
het. Myös lapsuutensa kesät 
hän vietti usein mummolas-
sa Alarannalla, josta löytyy 
nykyisin myös hänen koti-
talonsa.

Iin kunnan aikaisempi 
hallintojohtaja Erkki Taskila 
pääsi nauttimaan eläkepäi-
vistään jo vuodenvaihteessa. 
Joulukuun 2015 alussa Tas-
kilalle pidettiin juhlatilai-
suus, jossa Iin kunnan työn-
tekijät muistivat häntä 
juhlavin menoin ja musiikki-
esityksen säestämänä.

Jenny Kärki

Annastiina Junnilalle Ran-
takestilän höyrysahan piip-
pu edustaa sitä, että Iissä on 
oltu edistyksellisiä jo muinoin. 
Hän muistaa tunteneensa yl-
peyttä iiläisyydestään kun ala-
koulun historian oppikirjassa 
komeili juuri tämän Suomen 
ensimmäisen höyrysahan pii-
pun kuva.

Lumivalakiat perinteiseen tyyliin
Iloinen koko perheen tala-
vitapahtuma Iin Lumiva-
lakiat järjestetään perintei-
seen tyyliin Rantakestilässä 
lauantaina 19.3. kello 10–
15. Edellisen kerran tapah-
tuma järjestettiin lauantaina 
21.3.2015. Tuolloin kevät-
aurinko valaisi ja lämmit-
ti tapahtumaa, josta pääsi 
nauttimaan erittäin runsas-
lukuinen yleisö.

Edelliset eduskuntavaa-
lit saivat useiden puoluei-
den edustajat liikenteeseen. 
Myös tuolloin istuvia kan-
sanedustajia Arkadianmä-
eltä, saatiin paikalle, kuten 
Pirkko Mattila, Risto Kal-
liorinne ja Mirja Vehkaperä. 
Tapahtuma järjestettiin tuol-
loinkin Ii-instituutin johdol-
la. 

Iin kunnan mestaruuspilikkejä 
kisattiin useissa eri sarjoissa, 
joista jokaisessa pääpalkinto-
na satasen lahjakortti Iin Kärk-
käiselle. 

Usealla eri pisteellä oli runsaat tarjoiltavat. Alarannan koulun 5. 
luokkalaisilla oli myös vapputunnelmaa kojullaan.

Ponikärryajelu lapsille oli yhtä suosittu aktiviteetti kuin ennen-
kin.

Puolueellisen pulkkakisan avasi Los Karvakuonojen Karvaku-
onopuolue. Kisassa edustettuina olivat myös eduskuntapuolu-
eiden joukkueet.

Tuotamme 
puhdasta sähköä 

tuulesta.

Bingo Kuivaniemen seuralla 
ma 21.3. klo 18

300 €, pr 50
440 €/mp
2x100 €
5x40 €Tervetuloa! 132 4 56

7
89
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Taaleri Pääomarahastot Oy  ı  Y-tunnus 2264327-7   ı  Rekisteröity kotipaikka Helsinki, Kluuvikatu 3, 00100 Hki  ı  www.taaleri.com

Tuulipuiston
Kutsu

AVAJAISET
Taaleri toivottaa kaikki tervetulleiksi Myllykankaan ja Nybyn Tuulipuiston 
avajaisiin Iissä tiistaina 22.3.2016 klo 15.30-18.00. Tapahtumapaikka sijaitsee 
Myllykankaan voimala 22 läheisyydessä, Pysäkkitien kautta opasteet perille.

Ohjelmallinen osuus alkaa klo 16.00. Tervehdyksen avajaisiin tuo Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava. Taalerilta tilaisuudessa on puhumassa uusiutuvan energian johtaja 
Taamir Fareed. Tarjolla höyryävää keittoa, makkaraa sekä pullaa, kahvia ja mehua.  

Punaisen Ristin Iin osaston 
ensiapuryhmä on mukana 
Lumivalkeat tapahtumassa. 
Ensiapupäivystykset onkin 
se näkyvin toiminnan muoto 
mitä me osastona tehdään. 
Meitä on noin 15 henkinen 
aktiivitoimijoitten joukko, 
joka pyörittää ensiapupäi-
vystyksiä. Tapahtumien päi-
vystyksiin meidät tilataan 
tarpeen mukaan. Vuodes-
sa päivystämme noin 15-20 
tapahtumassa. Tiedossa on 
esimerkiksi suunnistuskisat 
ja heinäkuussa Kuningasjät-
kä tukkilaiskisat.

Ensiapupäivystyksissä, 
kuten Lumivalakiat, olem-
me valmiina auttamaan, jos 
vahinkoja sattuu. Kaikki päi-
vystäjät ovat koulutettuja 
ensiapupäivystäjiä ja he en-
nen kaikkea he kaikki ovat 
vapaaehtoisia. Muuta toi-
mintaa päivystyksissä ei ole. 

Ensiapuryhmä näkyvin 
toimintamuoto Punaisessa Ristissä

Emme kerää, emmekä myy 
mitään. Niille on omat ta-
pahtumansa. Päivystyksissä 
keskitymme itse asiaan. Toki 
meidän kanssa voi aina tulla 
juttelemaan ja kyselemään, 
tietoa ja opastusta annamme 
aina. Tietenkin, jos haluaa 
liittyä toimintaan mukaan, 
niin se onnistuu kyllä.  

Ensiapuryhmä kokoon-
tuu joka toinen viikko parit-
tomina viikkoina Iin Pointis-
sa Haminantie 6:ssa kello 18. 
Sinne ovat kaikki kiinnos-
tuneet tervetulleita. Kokous 
kestää noin pari tuntia, ja ai-
heina on yleensä ensiaputai-
tojen treenaamista ja joskus 
aivan jotain muuta. Kesäi-
sin meillä on yhteisharjoi-
tuksia Iin Meripelastusseu-
ran kanssa, eli merellekin 
voi päästä.  

Ensiapuryhmään pääsee 
kuka vain. Innostus auttami-

seen riittää. Osasto koulut-
taa aktiiviset vapaaehtoiset. 
Koulutuksiin kuuluu Ea1, 
Ea2 ja Päivystysensiapu-
kurssit ja tarvittaessa esimer-
kiksi Henkisen tuen kurssi. 

Ea ryhmämme on myös 
Vapepan eli Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun häly-
tysryhmä. Hälytysryhmänä 
olemme viranomaisten apu-
na esimerkiksi kadonneitten 
henkilöitten etsinnöissä. Va-
pepan kurssit, kuten Etsin-
täkurssi ja Ensihuoltokurssi 
kuuluvat myös tarjottaviin 
koulutuksiin. 

Ea päivystykset ovat tär-
kein tulonlähde osastolle. 
Tuotto käytetään täysin va-
paaehtoisten koulutuksiin ja 
kaluston ylläpitoon. 

Muuta vapaaehtoistoi-
mintaa Iissä on nyt helmi-
kuussa alkanut Ikäihmis-
ten iltapirtti, joka kokoontuu 

kuun viimeisenä torstaina 
kello 18 Iin Pointissa. Siellä 
on tarjolla kahvittelua, jutus-
telua ja askartelua. 

Iin Pointissa toimii myös 
kierrätysmyymälä. Siel-
lä voi tehdä edullisia vaa-
te- ja tavaraostoksia. Sinne 
otamme vastaan hyväkun-
toista vaate- ja tavaralahjoi-
tuksia. Osa tavaroista myy-
dään Iin myymälässä, osa 
menee eteenpäin SPR:n lo-
gistiikkakeskuksen kautta 
maailman katastrofialueille. 
Pointti työllistää pitkäaikais-
työttömiä nuoria myynti- ja 
siivoustyöhön. Lisäksi Poin-
tissa on mahdollisuus saada 
työkokeilupaikka. 

Ari Mattila 
puheenjohtaja 
Punaisen Ristin Iin osasto

Ensiapuryhmään pääsee kuka vain. Innostus auttamiseen riittää. 
Osasto kouluttaa aktiiviset vapaaehtoiset. Koulutuksiin kuuluu Ea1, Ea2 ja 
Päivystysensiapukurssit ja tarvittaessa esimerkiksi Henkisen tuen kurssi. 

p. 0400 514 380
juha.n@hotmail.com

Turve ja lumiurakoinTi
TrakToriurakoinTi j. nieminen

myllykivikankaantie 170 kuivaniemi
p. 0400 514 380  Sähköposti: juha.n@hotmail.com

- Pihojen ja teiden linkoukset
- Ym. alaan kuuluvat työt
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metrilaKut
tapani aalto Ky

tuoreet metrilakut
ja muut makeiset

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

puh. 040 417 4761
Ii as.

YLIRANNAN
RATSUTILA

Uusi tila alle 3-v osastolle valmistumassa. 
Nyt on vapaita hoitopaikkoja haettavana. !

 www.syote.fi

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja  painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Syksyllä siian mäti on kauniin keltaista, talvella kalojen kasvamisen huomaa mädissä.

Lumivalakeat tapahtuman 
aikana voi käydä tutustu-
massa Rantakestilän kala-
hautomoon, joka on yksi Iin 
suurimmista tuotantolaitok-
sista, jos ei suurin. Punai-
sen päärakennuksen vieres-
sä piipun juurella, entinen 
autokorjaamo on nyt siiko-
jen ja nahkiaisten tuotanto-
tila. Siikoja tulee vuodessa 
10–20 miljoonaa. Nahkiaisia 
sekä nahkiaisen toukkia on 
niitäkin miljoonia. 

Kalastajat tekivät tä-
män mahdolliseksi otta-
malla syksyllä eläviä siiko-
ja talteen ja auttoivat näin 
uuden siikasukupolven elä-
män alkuun. Nyt talvella 
hautomolla on siikoja silmä-
pisteasteella. Määrä on tänä 
vuonna tosin tavallista pie-
nempi.

Syksyllä nahkiaiset ovat 
monien mielestä erityisherk-
kua, tosin joku voi olla eri 
mieltä. Rantakestilässä nah-
kiaiset voivat talvellakin 
erinomaisesti, vaikka syys-
kuussa alkanut paasto on 
vienyt nahkiaisista kaikki 
makuelämykset, syötäviä ne 
eivät enää ole. Miten nahki-
aiset viettävät ja millä nahki-
aiset elävät yli puoli vuotta? 
Sekin selviää tutustumis-
käynnillä.

Kalankäsittelytila toimii, 

Kalaa ja kalatietoa Rantakestilän kalahautomosta

Silmäpistealteella olevat 
siiat -  elävät emonahkiset

kalanmyyntiin pieni säävar-
raus

Viime vuonna kalastajat 
saivat kauan kaivatun ka-
lankäsittelytilan Rantakes-
tilään. Tämä oli mieluinen 
asia kalastajille, koska ka-
lastajien nykyelo ei muutoin 
ole ollut kovin ruusuista. Ih-
minen saa juoda vesijohto-
vettä. Mutta kalastajien ka-
lankäsittelytilasta samasta 
vedestä pitää ottaa näytteet. 
Vasta sen jälkeen vesi kelpaa 
kalan puhdistukseen ja pese-
miseen. Kala Iistä on nyt var-
masti oikein käsiteltyä.

Pilkkijät ottavat Lumi-
valakeissa joesta ylös mah-
dollisimman monta ahven-
ta, kiiskeä, särkeä ja kaikkia 
muitakin arvokaloja. Ranta-
kesilän kalatilan vierellä on 
Lumivalakeiden kävijöille 
myytävänä muuta kalaa, oi-
keaa ja oikein pyydettyä lähi-
kalaa ostettavaksi kotiin vie-
täväksi. 

Kala-aika ei toki ole par-
haimmillaan, mutta kalasta-
jat lupaavat tehdä parhaansa. 
Pienellä säävarauksella, käy 
kysymässä kalaa kalastajilta 
Kalankäsittelytilan yhteydes-
sä olevalta myyntipisteeltä! 
Tavoitteena on, että ensi ke-
sänäkin on herkullista lähi-
kalaa tiettyinä aikoina myyn-
nissä kalatilan yhteydessä.   

Iijoen kalastus_ 
säädöksistä tietoa
Kalakortti – kalastonhoito-
maksu on 39 euroa. Sillä saa 
virvelöidä kalastaa yhdellä 
vavalla/vieheellä (seisovis-
sa vesissä). 

Onkimiseen ja pilkkimi-
seen ei tarvitse kalastonhoi-
tomaksua, mutta lohi- ja sii-
kapitoisten vesien koski- ja 
virtapaikoissa tarvitaan ve-
sialueen omistajan lupa. ” 
Lohi- ja siikapitoisten kos-
ki- ja virta-aluetta on alue, 
jossa vesi virtaa silmin ha-
vaittavasti alavirtaan päin ja 
virtapaikan ylävesi on ala-
vettä ylempänä”. Viisaasti 
kirjoitettu, mutta esimerkik-
si Iijoen alaosalla merivesi 

työntyy silloin tällöin jokeen 
päin. Alavesi ei ole aina ylä-
vettä ylempänä, lain mää-
ritelmä ei pidä paikkaansa. 
Nyt tulkinta on, että Iijoen 
alaosalla saa pilkkiä ja on-
kia ilman kalakorttia ja vie-
helupaa. 

Raasakan Yläaltaalla ja Il-
lissä pitää olla edelleen ka-
lastuskuntien viehelupa 
(voimassa Ely-keskuksen 
poikkeuslupa).

Taimenen uisteluun Iijo-
en alaosalla tarvitaan edel-
leen kalastuskuntien vie-
helupa (taimenta uistellaan 
virtavedessä).

Risto Tolonen

Iin Kalamiehet järjestävät perinteisesti pilkkikisan Lumivalkeat 
tapahtumaan. Kuva Jenny Kärki.

Ilmoittautuminen alkaa kello 17.30. 
Sarjat ovat 0 - 12 vuotiaille 

ja hiihtotyyli on vapaa.
Viime talvena hiihdettiin myös iltahiihdot 

ja mukana oli 53 reipasta hiihtäjää! 
Toivotaan tänäkin vuonna runsasta osallistumista! 

Perinteiset Kuivaniemen Yrittäjien järjestämät 

lasten hiihdot
järjestetään iltahiihtoina perjantaina 

18.3. kello 18. Kuivaniemen urheilukentällä. 

Kaikki hiihtäjät palkitaan 
ja huoltojoukoillekin on luvassa munkkikahvit.

Tervetuloa kaikki mukaan!
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Nuorisotilojen avoimet ovet
Nuorisotilat on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 18-vuotiai-
den nuorten omiksi kohtauspaikoiksi, jossa ammattitaitoi-
sen aikuisen johdolla luodaan mahdollisuus yhdessäoloon 
ja erilaisiin pienryhmätoimintoihin. Nuorisotiloilla voi tur-
vallisesti viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa pelaillen 
pingistä, biljardia tai lautapelejä. Tiloilla voi myös pelailla 
erilaisia konsolipelejä ja surffailla netissä.

Nuorisotilat ovat pääsääntöisesti auki viikolla, tiistai-tor-
stai klo 15-20.30.

Iissä toimii kaksi nuorisotilaa. Nuorisotila Nurkka sijait-
see osoitteessa Haminantie 8, 91100 Ii ja

Nuorisotila Majakka osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 
Kuivaniemi.

Nuorisotapahtumat
Iin kunnan nuorisotyössä järjestetään monenlaista aktiviteet-
tia lapsille ja nuorille loma-aikoina.

Hiihtolomaviikolla tiistaina 8.3 järjestettiin MEGAZONE-
retki Ouluun 3-6 luokkalaisille lapsille. Koko perheen retki 
järjestettiin Rukalle keskiviikkona 9.3. Molemmat retket saa-
vuttivat huiman suosion ja varsinkin MEGAZONE-retkel-
le olisi halukkaita lähtijöitä ollut paljon enemmän, mitä reis-
sulle voitiin ottaa lapsia mukaan. Lisäksi hiihtolomaviikolla 
nuorisotiloilla järjestettiin toimintaa kahtena iltana.

Kevään ja kesän aikana on tulossa monenlaista toimintaa.
Viikolla 23 järjestetään jo perinteiseksi muodostunut ui-

makoulu lapsille Haukiputaan Vesijatulissa.
Uimakoulut on suunnattu pääsääntöisesti 6-12-vuotiaille 

lapsille ja nuorille. Uimakoulut ovat olleet, joka vuosi todel-
la suosittuja ja paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa olla 
valppaana ja seurata lehtien ja Iin kunnan nettisivujen il-
moittelua, jos haluaa saada lapsensa uimakouluun. 

Kesäkerhot pyörähtävät käyntiin heti uimakoulun jäl-
keisellä viikolla 24. Kesäkerhoja järjestetään Iiläisillä kylillä, 
pääsääntöisesti kyläkouluilla. Kesäkerhoja järjestetään aina 
viikolle 27 asti.

Kesäkerhoista saa lisätietoa ainakin Iin kunnan nettisivu-
jen kautta myöhemmin keväällä.

Lisäksi Iin kunnan nuorisotyö järjestää kesäkuussa 2016 
nuorten leirejä yhteistyössä Iin seurakunnan kanssa. 

Liikunnan iloa ja riemua  
keväällä ja kesän kynnyksellä
Kehonkoostumusmittaukset (Inbody-mittaukset) järjeste-
tään 11.–16.4.2016. Lisätietoja mittauksista myöhemmin Iin 
kunnan nettisivuilta.

Koko perheen Iloinen Iijoki-pyöräily järjestetään lauantai-
na 11.6.2016. Pyöräilyreittiä on uudistettu, joten tänä vuon-
na tutuksi tulevat pyöräilijöille ainakin Iin eteläpuolen reitit 
ja asuinalueet. Lähtöpaikaksi ollaan jälleen kaavailtu museo-
kahvila Huilingin aluetta. Lähtöpaikalla pyöräilijöitä liiken-
neturvallisuuden saloihin opastavat Pikku kakkosestakin 
tuttu liikennepuistopoliisi Maltti ja Kitarakonstaapeli Komp-
pi. 

Muista seurata myös liikuntahanke Iissä on ILO-sivustoja 
osoitteessa www.iissaonilo.fi

Iloisin kevät- ja kesäterveisin 
Ii-instituutin tapahtumat-, liikunta- ja nuorisotyöosasto

 

Ii-instituutin liikunta- ja 
nuorisotyön toimintaa 
keväällä ja kesällä 2016

Nuorisotyön perustoimintaa

Iin etsivinä nuorisotyöntekijöinä 

toimivat Päivi Linjala ja Esa Niskala. 

-Toimistomme sijaitsee Nättepo-

rin alakerrassa. Kohderyhmänäm-

me ovat 16–29-vuotiaat nuoret. 

Ensisijaisena tehtävänämme on ta-

voittaa ne nuoret, jotka ovat ilman 

opiskelu- tai työpaikkaa ja tukea 

heitä saavuttamaan tarvitsemansa 

palvelut. Olemme ns. ”matalan kyn-

nyksen – palvelu”, joka on nuorelle 

vapaaehtoista ja luottamuksellista. 
-Palvelumme piiriin nuori voi 

tulla oman yhteydenoton kaut-

ta, nuoren lähipiirin yhteydenoton 

kautta tai koulun ja muiden viran-

omaisten yhteydenoton kautta. Näi-

tä voivat olla esimerkiksi TE-pal-

velut, Kela, Puolustusvoimat ja 

Sosiaalitoimi. Yhteystietomme löy-

tää Iin Kunnan nettisivuilta.

Iin Etsivä Nuorisotyö

...ym

* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

renkaat iiStä
ASENNETTUNA EdULLISESTI

Iin Illinsaareen suunnitteil-
la oleva 18-väyläinen täys-
mittainen rata alkaa suun-
nitelmien osalta olemaan 
loppusuoralla. Alustavat 
kustannusarviot on lasket-
tu ja rahoitusta tullaan ha-
kemaan Oulun Seudun 
Leaderiltä, joka on Maa- ja 
Metsätalousministeriön ja 
kuntien rahoittama maaseu-
dun kehittämisyhdistys.

Hankesuunnitelman sekä 
hanketukihakemuksen työs-
täminen tapahtuu Ii-Insti-
tuutissa, jossa se toteutetaan 
työharjoittelun puitteissa. 
Hanketta suunnitellessa on 
otettava monia asioita huo-
mioon ja paperille täytyykin 
saada kaikki tarpeellinen, 
jotta esimerkiksi sellainen 
henkilö, joka  ei tiedä hank-
keesta mitään – saa käsityk-

Illinsaareen frisbeegolfrata
sen mitä ollaan tekemässä, 
milloin ja miksi.

Kun kaikki tarvittavat 
asiat on selvitetty niin han-
ke laitetaan eteenpäin Oulun 
Seudun Leaderille sähköi-
sesti Hyrrä –järjestelmään. 
Tässä vaiheessa täytyy olla 
tiedossa, että valintakritee-
rit tulevat täyttymään, jot-
ta rahoitus hankkeelle on 
mahdollista. Konkreettiset 
toimenpiteet voidaan siis 
aloittaa vasta kun hanke on 
vireillä.

Ennen kaikkea hankkees-
sa on otettu huomioon kun-
talaisten mielipide. Tam-
mikuussa avautuneella 
kyselyllä on kartoitettu kiin-
nostusta lajiin sekä rataan. 
Kehitysideoita on tullut pal-
jon ja niitä silmällä pitäen ra-
taa lähdetään toteuttamaan. 

Tarkoitus on saada aikaisek-
si rata, joka palvelee suurta 
osaa harrastajista, mutta on 
aloittelijaystävällinen.

Mitä radalla sitten käy-
tännössä on?

Radalla tulee olemaan 
selkeät väyläopasteet, info-
taulu, maalikorit sekä heitto-
alustat, jotka ovat keinonur-
mimattoa. Raivausta tulee 
olemaan luultavasti jonkin 
verran ja pienkaivuukoneel-
lekin saattaa tulla käyttöä 
heittoalustoja asennettaessa. 
Väylät suunnittelee ammat-
tilaispelaaja / kokenut rata-
mestari, jolla on silmää ra-
kentaa rata turvalliseksi ja 
monipuoliseksi kokonaisuu-
deksi.

Mika Mähönen

Pilkkikisa Iin 
Kalamiesten järjestämänä
Iin Lumivalakeat tapahtu-
massa Iin Kalamiehet järjes-
tävät yleisen pilkkikilpailun 
Iijoessa Kestilä-Pukkinokka 
välisellä alueella. Kilpailu on 
samalla Iin kunnan mesta-
ruus pilkkikilpailu.

Lumivalkeat tapahtu-
maan osallistuva Iin Kala-
miehet ry on virkistyska-
lastuksen erikoisseura ja 
olemme jäsenenä Pohjois-
Pohjanmaan vapaa-ajan ka-
lastajapiirissä ja sitä kautta 
myös Vapaa-ajan kalastajien 
keskusjärjestössä.

Järjestämme kaikenlaisia 
kalastuskilpailuja, esimer-
kiksi pilkkikilpailuja, onki-, 
haukiuistelu- , taimenuiste-
lu-, veneonki- ja ehkä aino-
ana Suomessa olemme jär-
jestäneet muutaman kerran 
siianlippouskilpailut.

Osallistumme valtakun-
nallisiin kilpailuihin ja piirin 
järjestämiin kilpailuihin ja 
seura osallistuu kustannuk-
siin jonkun verran. 

Edistämme seurana vir-

kistyskalastuksen mahdolli-
suuksia. 

Nuorten saaminen kalas-
tuksen pariin on myös meil-
le todella tärkeää, sillä ka-
lastuspiireissä alkaa väki 
vanhenemaan. Toivomme-
kin uusia henkilöitä oppi-
maan kalastamisen ihmeitä.

Yhteistyö Iin osakaskun-
tien kanssa on meille tosi 
tärkeää, jota teemme muun 
muassa kalavesien hoitoon 
liittyvissä toimenpiteissä. Iin 
osakaskunnat pyytävät tar-
vittaessa meiltä talkooapua 
toimiinsa.

Meillä ei ole mitään eri-
tyisvaatimuksia liittyessä jä-
seneksi. Kaikki halukkaat 
otetaan jäseneksi ja opaste-
taan kalastuksen saloihin.

Meillä on myös nettisivut 
www.iinkalamiehet.net , jos-
ta löytyy lisätietoa toimin-
nastamme.

Vesa Rahikkala
Yhdistyksen sihteeri

Soita iso auto                              
0440-688670

Taksit 2kpl 8 paikkaa
Bussi 16 paikkaa
Invavarustuksilla

Iin Taksikyyti Hannu Ukkola

pidetään Kuivaniemen Hyryn kylällä vanhustentalon 
kerhohuoneessa tiistaina 22.5.2016 klo 17.00 alkaen. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Jokikylän Vanhustenkotiyhdistys Ry:n sääntömääräinen
KevÄtKoKous

Tervetuloa!  Johtokunta
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

Tutkimuslääke vaikuttaa alentamalla kolesteroliarvoja (LDL-C).

Kuka voi osallistua tutkimukseen?
Etsimme henkilöitä, jotka saavat tällä hetkellä kolesterolia alentavaa lääkitystä. Tä-
män lisäksi osallistujilla on myös oltava jokin alla mainituista sairauksista tai riskiteki-
jöistä:

Esimerkkinä sydän- ja verisuonitaudista on mikä tahansa 
alla mainittu sairaus:
• aivoinfarkti tai sydänkohtaus
• säärien ja/tai kaulan valtimoiden pallolaajennus
• sepelvaltimoiden pallolaajennus ja/tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus.

Seuraavassa on esimerkkejä riskitekijöistä:
• tyypin 1 tai 2 diabetes mellitus
• kohonneet kolesteroliarvot
• tupakointi 
• sepelvaltimoiden ahtaumat
• perifeerinen valtimosairaus (esim. claudicatio intermittens eli katkokävely)
• heikentynyt munuaisten toiminta.

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 4 vuotta. Siihen kuuluu noin 21 tutkimus-
käyntiä. Tutkimuskäyntien yhteydessä otetaan mm. veri- ja virtsanäytteitä. Kohtuul-
liset matkakustannukset korvataan tutkimuksen aikana. Tutkimustoimenpiteet ovat 
maksuttomia tutkittavalle.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta saatte soittamalla tai 
lähettämällä meille sähköpostia. Yhteystiedot:
 Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Timonen
 Oulu Mentalcare Oy, Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
 Puh. 040 7775402 
	 markku.timonen@mentalcare.fi	

Yhteydenottonne ei sido Teitä mihinkään. Henkilöitä, 
jotka ottavat yhteyttä tutkimuskeskukseen, ei rekisteröidä mihinkään. 

Tutkimuksen	toimeksiantaja	on	Pfizer	Inc.

kansainväliseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään,
vähentääkö uuden tutkimuslääkkeen käyttö 
riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin.

ETSIMME TUTKITTAVIA

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Tule syömään!

Neste Oil Ii Kauppatie 4, 91100 Ii, puh. 0400 811 716 
Avoinna arkisin 6.30–21, la 7–21, su 8–21

Hampurilainen 180 g pihvillä Keittolounas Arkisin 10–14

Aja autosi
Jussin Pesuun!

650690
Ateriana  
+2,50 €

100% itse tehty majoneesi ja 100% naudan täysliha- 
pihvi Viskaalin jauhelihasta käsinvalmistettuna.

Iin Meriseura on ollut aina 
jollain tavalla mukana Iin 
Lumivalakiat -tapahtumas-
sa, ja niin myös tänäkin 
vuonna lauantaina 19.3. Itse 

Iin Meriseura edistää 
paikallista veneilykulttuuria

asiassa tapahtuman juuret 
ovat Iin Meriseuran ja muu-
taman muun yhdistyksen 
samantapaisessa talvitapah-
tumassa, jota aikoinaan jär-
jestettiin Vihkosaaren edus-
talla.

- Tapahtumalle oli selke-
ästi kysyntää, sillä poruk-
kaa tuli aina mukavasti pai-
kalle. Seuroina meiltä loppui 
puhti vastata koko tapahtu-
man järjestämisestä, joten 
nyt on hyvä että kunta ja Ii-
instituutti ottivat vetovas-
tuun. On tärkeää, että kunta 
koordinoi tapahtumaa, sillä 
nyt kaikilla yhdistyksillä on 
tasapuolinen mahdollisuus 
olla mukana ja esillä, kertoo 
Iin Meriseuran puheenjohta-

ja Teijo Liedes.
Tälläkin kertaa Meriseu-

ra on mukana Lumivalaki-
at -tapahtumassa perinteistä 
ravitsemuspistettä pyörit-
täen. Valikoimasta löytyy 
makkaraa, kahvia, mehua ja 
ennen kaikkea muurikkalet-
tuja. 

Iin Meriseura on perus-
tettu vuonna 1972 edistä-
mään ja kehittämään pai-
kallista veneilykulttuuria ja 
nuorisotoimintaa. Lisäksi 
seuran tavoitteena on toimia 
vesillä liikkumisen turvalli-
suuden, puhtaan luonnon ja 
ympäristön puolesta. 

Seuran pääasiallisiin toi-
mintoihin kuuluu tukikoh-
dan eli Röytän majan yl-
läpitoa. Mökki, sauna ja 
grillikatos ovat avaimen lu-
nastaneiden jäsenten käytös-
sä. Röytän maja sopii myös 
vaikkapa työporukoiden 
virkistyspäivien kohteek-
si alkukesällä ja syksyllä.
Veneiden katsastus, venei-
lijöiden neuvonta ja opas-
tus ovat myös oleellinen osa 
seuran toimintaa.

Purjehdusharrastuksen 
aloittamiseen ei tarvita edes 
omaa venettä, sillä Iin Meri-
seuralla on käytettävissä op-
timistijollia ja E-jolla, jotka 
ovat opinhaluisien lapsien 
ja nuorten käytössä. Jolla on 
ominaisuuksiensa puolesta 
erinomainen lasten alkeisve-
ne, jolla opitut veneilytaidot 
eivät mene hukkaan. 

Lettujen paistossa ahkeroinut 
Antero Pietilä.

Iin Meriseuran jäsenet saapuvat jälleen pyörittämään Lumivala-
kiat –tapahtumaan buffettiaan. Tiskin takana Antti Wiik (vasem-
malla), Henri Lahdenperä, Suvi-Tuuli Kaleva, Klaus Känsälä ja 
Juhani Liedes.

Iijokisuulla, Illissä ja 
Raasakan Yläaltaalla 

entiset kalastusjärjestelyt 
ja lupakäytännöt

www.kalaaiista.fi

Kalaluvat 
Nenonen, Jäppinen, 

Kärkkäinen

www.merihelmi.fi

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Avoinna klo 8.00-20.00
Aamupala klo 8.00-10.00 joka päivä 

Lounas joka päivä alkaen klo10.30-16.00
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Avoinna ark. 9.30–17, la 9–13
Kuivajoentie 13 A2, puh. 040 7713 792

Paikallista palvelua!
www.kuivaniemenkukkapirtti.fi

Kuivaniemen
Kukka Pirtti

jokivarren
puutarha ky

- Kesäkukat
- Amppelit
- Pensaat
- Perennat

Oijärventie 1144, 
91150 Yli-Olhava
p. 0400 192142

Kuivaniemen Nuorisoseuran
Ohjelmalliset Pääsiäismyyjäiset

Nuorisoseuran talolla lauantaina 26.3. klo 10-15
Kahviosta 

maukkaat trullin-
torttukahvit 3 €

Myyntipaikka-
vuokraukset Raimolta 

p. 044 209 4496

tervetuloa!

Ohjelmassa:
klo 12 Lasten Trullikisa, palkintona kolmen kilon pääsiäiskarkkimuna
klo 12-14 Lasten karaoke
klo 14.00 Ilmainen Bingo

SU 20.3 klo 18-22  Iltapäivätanssit  ES 
MA 21.3 klo 18 Bingo NS
SU 26.3 klo 10-15 Pääsiäismyyjäiset ES
MA 28.3 klo 18 Bingo NS
SU 3.4 klo 18-22 Iltapäivätanssit  ES 
MA 11.4 klo 18 Bingo NS
SU 17.4 klo 18-22 Iltapäivätanssit  ES 
SU 24.4 klo 18 Bingo NS
SU 1.5  klo 18-22 Vapputanssit ES 
MA 9.5 klo 18 Bingo NS
SU 15.5 klo 18-22 Iltapäivätanssit ES 
SU 22.5 klo 18 Bingo   NS
SU 29.5 klo 18-22 Iltapäivätanssit  ES 
MA 6.6 klo 18 Bingo NS
SU 12.6 klo 18-22 Iltapäivätanssit  ES 
MA 20.6 klo 18 Bingo NS
SU 26.6 klo 18-22 Juhannustanssit  ES 
MA 4.7 klo 18 Bingo NS
SU 10.7. Kotiseutupäivä kirkossa ja 
 seurojen talolla
SU 10.7 klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
TO 14.7 klo 18 Näytelmä (Diploomaattimaalaiset)
PE 15.7 klo 21-02 Markkinatanssit Rojal  NS
LA 16.7 klo 18 Näytelmä (Diploomaattimaalaiset)
SU 17.7 klo 15 Näytelmä (Diploomaattimaalaiset)
MA 18.7 klo 18 Bingo NS
SU 24.7  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
MA 1.8 klo 18 Bingo NS
SU 7.8  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
MA 15.8 klo 18 Bingo NS
SU 21.8  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
MA 29.8 klo 18 Bingo NS
SU 4.9  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
LA 10.9 klo 10-15 Elo-ja Kalamarkkinat
MA 12.9 klo 18 Bingo NS
SU 18.9  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
SU 25.9 klo 18 Bingo NS
SU 2.10  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
SU 9.10 klo 16 Bingo NS
SU 16.10  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
SU 23.10 klo 16 Bingo NS
SU 30.10  klo 18-22 Iltapäivätanssit ES
SU 6.11 klo 16 KinkkuBingo NS
SU 13.11 klo 16 KinkkuBingo NS
SU 20.11 klo 16 KinkkuBingo NS
SU 27.11 klo 16 KinkkuBingo NS
SU 4.12 klo 15 KinkkuBingo NS
LA 10.12 klo10-15 Joulumarkkinat NS
MA 12.12 klo 15 KinkkuBingo NS
SU 18.12 klo 15 KinkkuBingo NS
MA 26.12 klo 20-24  Tapanintanssit
SU 1.1.2017 klo 15  Jättibingo

( NS= Kuivaniemen Nuorisoseura)
( ES= Kuivaniemen Eläkkeensaajat)
( Näytelmät= Roolinvaihtajat)

Kuivaniemen Seurojentalo 
tapahtumakalenteri 2016

Nuorisoseurassa on runsaasti 
toimintamahdollisuuksia

Jussi Heinäaho on Kuivaniemen nuo-
risoseuran jäsen kolmannessa polves-
sa. Sen vuosi jäseneksi liittymistä ei 
tarvinnut kauan miettiä, kun Raimo 
Ikonen kysyi Jussia jäseneksi reilu vuo-
si sitten. Nuoren miehen aktiivisuus 
pantiin merkille ja valittiin vuoden 
vaihteessa seuran varapuheenjohtajak-
si. 

-Kaikessa toiminnassa olen muka-
na, minkä töiltä ja muilta harrastuksilta 
vain suinkin ehdin, kertoo Jussi. 

Hän on osallistunut seuran talon 
korjauksiin ja eteen tulleissa talkootöis-
sä. Viime kesänä Jussi teki viikonlop-
puisin pitkiä vuoroja ravintola Pookin 
järjestyksen valvojana. Uutena toimin-
tamuotona järjestettiin mm. nuoril-
le disco. Tarvittaessa Jussi osallistuu 
myös muihin nuorisoseuran toimintoi-
hin, joita ovat muun muassa bingo joka 
toinen viikko, myyjäiset pääsiäisenä ja 
jouluna sekä Kuivaniemen markkinoi-
den aikaan Nuorisoseuran teltalla tal-
koolaisena. 

Jussi Heinäaho työskentelee varsi-

naisessa ammatissaan metsäkoneen-
kuljettajana Simo, Keminmaa, Tervo-
la seudulla. Sen ohella hän on toiminut 
nuoruudestaan lähtien vapaaehtoisena 
palomiehenä tai paremminkin sammu-
tusmiehenä, kuten hän haluaa asian il-
maista. Järjestysmiehen tehtäviinkin 
hän ehtii vielä näiden lisäksi. 

Kiireinen elämäntahti vaatii hyvän 
kunnon, jota hän hoitaa kuntosaleis-
sa paloasemalla ja kirkonkylän vanhal-
la koululla. Palokunnan työhön Jussi 
pääsi sisälle jo toimiessaan palokun-
nan nuorissa, joissa yksi vuosittainen 
näkyvä tehtävä on ollut ja on edelleen 
liikenteen ohjaaminen kesämarkkinoi-
den aikana. 

Metsästys ja muu luonnossa liikku-
minen on yhteinen harrastus vaimon 
kanssa. 

-Kyllä Kuivaniemellä olisi tarvetta 
saada nuorille nykyistä enemmän toi-
mintamahdollisuuksia, toteaa Jussi vie-
lä lopuksi. 

Heimo Turunen

Jussi Heinäaho metsänhakkuutyössä 
Simossa, taustalla hänen monitoimityö-
koneensa.

IIn lumivalakiat  • Kuivaniemen Nuorisoseura

Kuivaniemen Nuorisoseuran taloa vuOKrataaN
Erilaisiin tilaisuuksiin, juhliin, kokouksiin... Kysy myös 

Nuorisoseuran 
pitopalveluaYhteydenotot: raimo/044 209 4496


